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ONVOEDING n Kinderen die nu opgroeien kijken graag filmpjes op
de tablet en genieten van leuke
spelletjes op de smartphone. Media zijn leuk en leerzaam. Maar
het is ook belangrijk om kinderen veilig met media te leren omgaan.

POLITIEK n De 14 partners van Economie071 hebben hun economische samenwerking verlengd tot
en met 2020.
Ondernemersverenigingen,
overheden en de onderwijs- en
kennisinstellingen uit de Leidse
regio zetten daarmee opnieuw de
schouders onder het realiseren
van projecten die de regionale
economie stimuleren. Agnita Mur,
voorzitter van Economie071: ‘In
de afgelopen drie jaar hebben
we met elkaar met veel energie
gewerkt aan concrete projecten
die beter op de kaart zijn gezet en
sneller zijn gerealiseerd doordat
we samenwerken. Die ambitie en
het tempo willen we vasthouden
richting 2020.’
Momenteel lopen er negen projecten bij Economie071. Daarnaast
worden nieuwe projecten op het
gebied van duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt van de
toekomst onderzocht.

Ouders hebben hierin een belangrijke rol. ‘Hoe begeleid ik mijn peuter
op internet?’ ‘Wat zijn goede apps
voor kleine kinderen?’ ‘Hoe lang
mag mijn kleintje met de tablet spelen?’ Dit soort vragen komen aan

Calcutta proeven
FAIRTRADE n Via twee Indiase fairtradeorganisaties haalt Wereldwinkel Oegstgeest nieuwe producten in huis uit de Indiase hoofdstad Calcutta. Het opvallendst zijn
de sjaals van zijde, wol en katoen
en luxe leren tassen, alles in prachtige kleuren en prints.
De Equitable Marketing Association (EMA) in Calcutta is op initiatief van enkele geëngageerde Indiase studenten ontstaan uit zeven
coöperaties van ambachtslieden.
Inmiddels zijn er meer dan veertig
producentengroepen, bestaande
uit handwerkslieden, boeren en
andere kleine producenten op het
Indiase platteland. EMA zorgt voor
een fair loon en voor onderdak
voor de allerarmsten. Het heeft
daarnaast een opleidingscentrum
waar de makers hun technieken
kunnen verbeteren. Op het terrein
is ook een zijderupskwekerij. De
zijde die er wordt geoogst, wordt
door bij EMA aangesloten wevers
verwerkt tot sjaals.
De andere organisatie, Madhya
Kalikata Shilpangan (MKS), is ook
actief in Calcutta en geeft financiele, technische en marketingbijstand aan 31 producentengroepjes. De producten lopen uiteen
van mooie hebbedingetjes voor
in huis, tot houten muziekinstrumentjes en aardewerk.

bod tijdens de Koffiespeeltuin op
woensdag 25 oktober (Bibliotheek
Oegstgeest) die in het teken staat
van ‘Kind & Media’. Aan de hand van
het landelijke opvoedmodel ‘MediaDiamant’ neemt mediacoach Eliane
Groenendijk (MediaSwitch) de aanwezigen mee naar de online leefwereld van kinderen 0-4 jaar. Om
09.30 uur staat de koffie klaar en
om 10.00 uur start Eliane haar korte
workshop. Ook aan de kleintjes is
gedacht: de limonade staat klaar,
er is speelgoed en er zijn uiteraard
heel veel boekjes.

Verklaring Kannerschool en Inizo
ONDERWIJS n Inizo en de Leo Kannerschool VSO hebben op vrijdag
13 oktober een intentieverklaring getekend.

De samenwerking tussen deze twee
instanties geeft de mogelijkheid om
leerlingen die thuiszitten ondanks
hun leerplichtontheffing weer tot
het volgen van onderwijs te laten
komen. Leerlingen die niet meer
in een onderwijssetting kunnen
functioneren gaan ter vervanging

Rommelmarkt
ber van 14.00 tot 17.00 uur, en op
zaterdag 21 oktober van 10.00 tot
16.00 uur is er een rommelmarkt
in de recreatiezaal van de flat aan
het Boerhaaveplein (even nummers - ingang B). De opbrengst
van de rommelmarkt komt ten
goede aan de Hersenstichting.
Goederen voor de markt kunnen
aangeleverd worden op vrijdagmorgen 20 oktober vanaf 10.00
uur.
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SNUFFELEN n Op vrijdag 20 okto-
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vaak naar een dagbestedingslocatie,
waar soms blijkt dat enige vorm van
onderwijs niet uitgesloten kan worden. Jongeren krijgen dan toch weer
motivatie om aan het leerproces
deel te nemen. De Leo Kannerschool
is een pilot traject aangegaan met
de dagbestedingsplek Inizo. Hiervoor is een lokaal ingericht in de
stijl van de Leo Kannerschool VSO
Oegstgeest. Hier krijgen leerlingen
met een stoornis in het Autisme
Spectrum weer onderwijs.

Shana Massee uit Oegstgeest wil Amerika bezoeken en van kust naar kust reizen. | Foto FAY Photography

OPMERKELIJK

‘Ik ga mijn droom leven’
AVONTUUR n Dat zegt de 20-jarige Oegstgeestse Shana Massee die na het behalen van haar
studiediploma Toerisme besloot
een tussenjaar te nemen om als
parttime medewerkster op de
vleeswarenafdeling van Jumbo
voldoende geld te verdienen om
haar droom te gaan verwezenlijken.
Door John Vroom

“Mijn droom is Amerika te bezoeken van Coast to Coast. Nu kan het
en als ik langer wacht er van allerlei
situaties kunnen komen waardoor
je het gaat uitstellen en misschien
wel gaat afstellen. Ik heb die fascinatie voor Amerika al vanaf mijn 8e
jaar en voorjaar volgend jaar ga ik
daar mijn droom leven en begin in
New York en vandaar naar Washington, Nashville, New Orleans, Santa
Fe, Grand Canyon, National Park en
eindig in San Francisco. De hele reis
duurt zo’n maand. Ik ga alleen en
het is een georganiseerde reis voor
jongeren tot 30 jaar. Wat ik wil ervaren zijn die verschillende culturen
en naturen. Ook wil ik nog een keer
apart terug naar Los Angeles. Eigenlijk zou ik best in Amerika willen

wonen en werken.
Ik heb trouwens toch het gevoel
niet mijn hele leven in Nederland
te zullen wonen. Na mijn tussenjaar ga ik Media en Entertainment
Management studeren, want ik
wil graag in de radio- en tv-wereld
of muziekindustrie gaan werken.
Ik bezoek regelmatig grote Dance
events, zoals Mysterland en Amsterdam Dance Event en kijk dan
altijd geboeid naar de organisatie
daarachter. Ik ben dan ook ambassadeur van een aantal en doe dan
promotie daarvan via social media,
wat mij weer een aantal privileges
backstage oplevert. Ik rij ook paard
en een andere droom die ik heb is
het bezitten van een eigen paard,
waarmee ik graag mee zou willen
doen aan dressuurwedstrijden. Als
ik mensen vertel over mijn dromen
en ambities dan zijn zij vaak verrast omdat ze mij blijkbaar kennen
als een rustig en ingetogen meisje,
maar dat lijkt maar zo, want in mijn
hoofd heb ik hele actieve en ambitieuze dromen die ik allemaal ga
leven”. Tja, opmerkelijk!
Heb jij ook een opmerkelijk verhaal? Laat het ons weten! redactie@oegstgeestercourant.nl

Kindertheater in het
Dorpscentrum
THEATER n Op zondagmiddag 19
november speelt Mark van Vliet
zijn spannende, muzikale voorstelling ‘Help! Ik heb een vlieg
ingeslikt’ in het Dorpscentrum
te Oegstgeest.

Gasten genieten niet alleen van een
muzikaal uitje voor het hele gezin,
maar steunen ook het goede doel.
Een deel van de opbrengst van deze
middag is namelijk voor Ronald
McDonald Huis Leiden.
‘Help! Ik heb een vlieg ingeslikt’
brengt kinderen op een speelse
manier in aanraking met klassieke
muziek. In de voorstelling, die ge-

schikt is voor kinderen vanaf vier
jaar, wordt gezongen en gedanst op
bekende melodieën van een aantal
beroemde componisten. Kaarten
voor de voorstelling zijn vanaf 19
oktober te koop bij Boekhandel De
Kler, de Rijnlandse Boekhandel en
bij Admiraaltje.
De theatermiddag is een initiatief
van Anneke de Mooy, een van de
vrijwilligers die het Ronald McDonald Huis en de Ronald McDonald
Huiskamer draaiende houden.
De stichting Ronald McDonald Huis
biedt ouders en broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen een
´Thuis ver van Huis´.

De jonge Braziliaanse klavierleeuw André Dolabella treedt zondag 12 november op in de Paulus.

Zondagmatinee in de Paulus met
klavierleeuw André Dolabella
MUZIEK

n Na het indrukwekkende, de zinnenprikkelende recital
van de Japanse pianiste Maya
Ando 8 oktober, is de eerstvolgende Zondagmatinee in de Paulus
12 november te beleven, om 16.00
uur. Daarin treedt André Dolabella op, een jonge Braziliaanse
klavierleeuw.

Dolabella treedt graag in de voetsporen van legendarische pianisten/componisten. Dit spreekt uit
zijn voorliefde voor transcripties.
Dat is het overzetten van een muziekwerk naar een andere bezetting. Bij grootse orkestwerken naar
piano overzetten is extreme virtuositeit vereist en die bezit Dolabella
van teen tot kruin. Zijn programma
is er vol van, zoals het Menuetto uit
de Derde symfonie van Mahler in
de versie van Poolse pianist Ignaz
Friedmann, Liebestod uit Wagners

opera Tristan und Isolde in die van
Liszt en Debussy’s Prélude à l’aprèsmidi d’un faun in de transcriptie
van Dolabella zelf. Hij is prijswinnaar bij het Liszt Concours van Rio
de Janeiro en het Guiomar Novaes
Concours in Sao Paulo. Vóór hij aan
de Muziekuniversiteit Karlsruhe
met de hoogste waardering zijn studie voltooide, ging Dolabella bij de
Nederlandse meesterpianist Frédéric Meinders in de leer om zich juist
bij hem te verdiepen in de kunst van
transcripties componeren. Vandaar
dat hij ook een pakkende bewerking
van Meinders speelt.
Kaarten bij de Rijnlandse Boekhandel, of via tickets@musaix.org: volwassenen €25, studenten €10, tot 18
jaar vrij entree. Aanbieding: bij vier
kaarten, één kaart gratis - met z’n vijven €20 p/p dus -, inclusief een glas
wijn van De GoudenTon.
muziekkamer-oegstgeest.org.

